
 

PSYCHIATER (m/v/x) 
 
WAT HOUDT DE JOB IN? 

Als psychiater maak je deel uit van de medische staf van de instelling. Je draagt een eigen professionele 
verantwoordelijkheid voor de beroepsuitoefening in de functie. Je verricht psychiatrisch-diagnostisch onderzoek bij onze 
patiënten en behandelt patiënten in samenspraak met het multidisciplinair team door middel van een behandelplan 
gebaseerd op welomschreven psychiatrische methodieken. Je participeert in de medische staf, meer bepaald de 
vakgroep psychiaters; sectorstafoverleg; multidisciplinaire opname-, voortgangs- en behandelingsbesprekingen; 
werkgroepen zorgprogramma's; intercollegiale toetsing d.m.v. referaten en patiëntbesprekingen binnen de instelling, 
regionaal en bij collega-instituten en bij ad-hoc werk- en projectgroepen. Je onderhoudt verschillende interne en externe 
contacten en levert daarbij een bijdrage aan de totstandkoming van een zorgverleningsbeleid op sector- en kliniekniveau 
en neemt deel aan het daarvoor georganiseerde overleg. 
 
WIE BEN JIJ? 

Je hebt een opleiding tot arts en medisch specialistische opleiding tot psychiater behaald én eveneens erkend als 
specialist en staat ingeschreven bij de Orde der Geneesheren. Je hebt ervaring en kennis op het gebied van 
psychiatrische problematieken en bij voorkeur ook van de  forensische psychiatrische hulpverlening of een erkenning als 
forensisch psychiater. Je stelt hoge eisen aan tact, invoelend vermogen en het kunnen luisteren, motiveren en stimuleren 
in therapeutische contacten met patiënten en familieleden/relaties is noodzakelijk. Je kan je helder, begrijpelijk en 
genuanceerd uitdrukken, zowel mondeling als schriftelijk, ten behoeve van verschillende in- en externe doelgroepen over 
complexe behandelinhoudelijke zaken. 
 

WAT KUNNEN WIJ JOU BIEDEN? 

We bieden een bediendencontract voor onbepaalde duur  of werken op zelfstandige basis aan. Je krijgt een vast 
uurrooster, naargelang je uren beschikbaarheid voor de functie, waarover we in gesprek kunnen gaan. De verloning met 
bijkomende incentives kan toegelicht worden in een persoonlijk gesprek met de Hoofdgeneesheer/Algemeen Directeur  
indien je interesse toont voor de functie. 

Overtuigd dat jij als psychiater in het Forensisch Psychiatrisch Centerum Gent de juiste persoon bent op de juiste plek? 
Aarzel dan niet en solliciteer via hr@fpcgent.be 
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